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Quick setup 
Dette er grundelementerne i opsætning af enheden. Uddybende beskrivelse kan findes i 
sidehenvisningerne eller på vores hjemmeside. 

1. Tilslut batteriet ved at åbne enheden. (se side 1).
2. Placer enheden efter henvisningerne (se side 2).
3. Registrer trackeren på Skyhost’s hjemmeside. (se side 2)
4. Enheden sender en position 2 gange i døgnet,

du vil kunne se batteristanden på sporingssiden.

72 x 137 x 30mm 

Godkendelser CE, FCC, PTCRB, RCM, ICASA 

1 Tilslut simkort og batteri
Når du får enheden skal du skille den ad 
for at tilslutte batterier som vist på billedet 
til højre på enheden. 
Skal du udskifte batterier er det samme 
metode. 

Når du slutter batteriet til, vil enheden 
blinke som fortæller at den startes. 
Se afsnit vedr. tænd og sluk af enheden. 

NB: Lithium ion skal bruges til enheden: 
Batterierne kan ikke genoplades.

Størrelse (B x L x H) 
Vægt 167 g 
Tætningsgrad IP67 
Sendeintervaller 2 gange om dagen 
Batteri tid 3 år ved 2 positioner pr. dag 
Intern batteri 3 x "AA'' size 1.SV lithium Batterier 
Drifts temperatur -20 til 60 °C (Ikke kondenserende)
GPS 72 kanals modtager -167dBM 
GSM Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz 
Bevægelses sensor 3D 
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2 Placering af enheden 
Det er vigtigt at enheden ikke omsluttes helt af 
metal, da GPS antennen er internt i enheden. 
Den kan sagtens se gennem stof, glas og plastik. 
Termoruder og ruder med film og varmetråde er 
også signal dæmpende overfor GPS modtagelsen. 

Enheden må ikke placeres op ad andet radio 
udstyr. Det kan genere enheden og det andet 
udstyr. 

4 Registrering 
Til sporing af enhederne hører et abonnement til vores sporingshjemmeside hvor du, 
afhængig af det valgte abonnement, kan følge sporingsenheden på kort med adresse 
visning og historik. 

Hvis enheden ikke er registreret af forhandleren, skal du selv gå ind på vores hjemmeside og 
registrere enheden: http://www.skyhost.dk/konto 

4.1 Valg af abonnement 

Dette abonnement kan bruges til denne type sporingsenhed. 

Pr. mdr.

Nr. Pakke navn
Kontrol
central

Web 
adgang

Pris 
(inkl. 
moms)

Pris
(eks. 
moms)

3 Basispakke Nej Basis 58,- 47,- 

Der faktureres årligt forud. 

5 Login til sporingssiden 
Hjemmesiden finder på her: http://www.skyhost.dk/gps 

For at kunne bruge sporingsenheden fra Skyhost skal den 
registreres for at modtage brugernavn og kodeord. 
    Se afsnit 4.




